LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO
BEI VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS IŠVAŽIUOJAMOJO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. birželio 13 d. Nr. V17-7(6.1.)
Vilnius
Posėdis vyko 8.00-14.00, 15.00-17.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija)
pirmininkė Evelina Karalevičienė
Posėdžio sekretorė – Komisijos darbuotoja Anželika Vėžienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – Gražina Drėmaitė, Augis Gučas, Nijolė Laužikienė, Deivydas
Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas.
Komisijos darbuotojai – Rimantas Bitinas, Viktorija Gadeikienė, Algimantas
Gražulis, Erika Petunovienė, Anželika Vėžienė.
Kiti dalyviai – sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parko
Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo) projekto ir Kopgalio forto pritaikymo.
2. Dėl Klaipėdos miesto fortifikacijos paveldo aktualizavimo problemų.
3. Dėl Klaipėdos piliavietės ir bastionų komplekso muziejaus įgyvendinamo
pritaikymo projekto sprendinių. Bastionų komplekso apžiūrėjimas.
1. SVARSTYTA. Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir
pažinimo parko Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo) projektas ir Kopgalio forto
pritaikymas.
Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė pristatė Jūros teikiamų pramogų,
poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parko Kopgalyje projektą ir Kopgalio forto
pritaikymo projektą.
SIŪLYTA.
1. Nustatyti Kopgalio forto vertingąsias savybes, patikslinti kultūros vertybės
pavadinimą Kultūros vertybių registre.
2. Kreiptis į Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas dėl
edukacinių programų, vykdomų Jūrų muziejuje, dalinio finansavimo.
2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto fortifikacijos paveldo aktualizavimo
problemos.
SIŪLYTA.
1. Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymo techninio projekto
sprendinius projektuoti tik po to, kai bus tinkama tvarka nustatytos Bastionų komplekso
vertingosios savybės, užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai nepažeistų šių nustatytų vertingųjų
savybių ir komplekso autentiškumo požymių.

2. Imtis veiksmų, užtikrinančių, kad Kultūros paveldo departamento Klaipėdos
skyriaus organizuojamo Klaipėdos senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo plano – tvarkymo plano, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos iniciatyva
rengiamos Klaipėdos miesto kultūros paveldo apsaugos strategijos ir Susisiekimo ministerijos
organizuojamo Klaipėdos uosto bendrojo plano paveldosaugos sprendiniai neprieštarautų
tarpusavyje ir užtikrintų visapusišką Klaipėdos piliavietės ir bastionų komplekso, Kopgalio forto ir
Bastionų komplekso išsaugojimą.
3. Rengti paveldosaugos ir kitų susijusių sričių specialistų pasitarimą dėl
projektuojamo tilto per Dangės upę ir susijusios infrastruktūros Klaipėdos senamiestyje įvertinimo.
3. SVARSTYTA. Klaipėdos piliavietės ir bastionų komplekso muziejaus
įgyvendinamo pritaikymo projekto sprendiniai. Bastionų komplekso apžiūrėjimas.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys, Klaipėdos m. sav.
Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Juška ir Kultūros paveldo departamento Klaipėdos
skyriaus vyr. valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas pristatė Klaipėdos piliavietės ir
bastionų komplekso muziejaus įgyvendinamą pritaikymo projektą.
SIŪLYTA.
1. Nustatyti Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso bei Bastionų komplekso ir
atskirų šiuos kompleksus sudarančių kultūros vertybių vertingąsias savybes, į vertingųjų savybių
sąrašą įtraukti archeologinių tyrinėjimų metu rastas pilies ir jos įtvirtinimų liekanas, svarstyti
galimybę į šių vertingųjų savybių sąrašą įtraukti komplekse išlikusius Antrojo pasaulinio karo
įtvirtinimų elementus.
2. Koreguoti Klaipėdos senamiesčio vertingųjų savybių sąrašą išbraukiant
neistorinius ir menkaverčius pastatus iš urbanistinės struktūros statinių sąrašo, arba tinkamai
reglamentuoti tokių statinių teisinį statusą, kad juos būtų galima šalinti ar pertvarkyti atkuriant
buvusius Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso bei Bastionų komplekso fizinius parametrus.
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